PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos
2017 m.
sprendimu Nr.
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREVENCIJOS IR PAGALBOS SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE PATYRUSIEMS
ASMENIMS 2017–2021 METŲ PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Kodas
1
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

Asignavimai
Priemonių koordinatoriai
(tūkst. Eur)
2
3
4
5
TIKSLAS. Sumažinti Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų pakantumą smurtiniam elgesiui, vykdant visuomenei skirtas šviečiamojo
pobūdžio veiklas
Uždavinys. Organizuoti visuomenės švietimo ir informavimo kampanijas lietuvių, rusų, lenkų kalbomis
Organizuoti visuomenės švietimą apie būdus
*Akcentuojama pirminė institucija, į kurią 20,0
Socialinių reikalų ir
išvengti smurtinio elgesio, veikas, kurios
būtina kreiptis smurto atveju, – bendrasis
sveikatos departamento
laikomos smurtu artimoje aplinkoje, jų teisines
pagalbos telefonas 112
Socialinės paramos skyrius
pasekmes ir pagalbą smurtą artimoje aplinkoje
*Plakatai su SPC žemėlapiu (300 vnt.)
patyrusiems asmenims
*Užsakomieji straipsniai, laidos,
informaciniai pranešimai žiniasklaidos
priemonėse (20 vnt.)
*Informaciniai leidiniai viešajame
transporte, stotelėse, įvairiose miesto
vietose (300 vnt.)
*15-20 sekundžių trukmės informacinio
klipo transliacijos LCD ekranuose
viešajame transporte (1 informacinis
klipas)
*Informacinės kortelės (1000 vnt.)
Diegti smurto prevencijos programas
*2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio
15,0
Švietimo, kultūros ir sporto
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo įstaigose bus vedami smurto
departamentas
ugdymo įstaigose skatinant dalyvauti vaikų
prevencijos paskaitų ciklai 50 vaikų ir 25
tėvus (globėjus)
tėvams bei pedagogams (4 vaikų grupėms
Tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai

Vertinimo kriterijai

Kodas

Tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai

1

2

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Vertinimo kriterijai

Asignavimai
(tūkst. Eur)
4

Priemonių koordinatoriai

3
5
po 5 užsiėmimus, 1 tėvų ir pedagogų
grupei po 5 užsiėmimus įstaigoje)
*5 bendrojo ugdymo įstaigose bus vedami
smurto prevencijos paskaitų ciklai 250 1418 metų amžiaus vaikų ir 50 tėvų bei
pedagogų (4 vaikų grupėms po 5
užsiėmimus, 1 tėvų ir pedagogų grupei po
1 užsiėmimą įstaigoje)
*20 moksleivių bendrojo ugdymo įstaigose
bus parengti savarankiškai apmokyti kitus
moksleivius įtraukiant jų tėvus ir
pedagogus (5 įstaigų po 1 užsiėmimą)
TIKSLAS. Padidinti skubios, ilgalaikės, specializuotos kompleksinės pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims
prieinamumą Vilniaus miesto savivaldybėje
Uždavinys. Užtikrinti vaikų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, teises bei teisėtus interesus
Plėtoti psichologinio konsultavimo vaikams
Konsultacijos telefonu ir internetu vaikams 25,0
Vaiko teisių apsaugos
paslaugas telefonu ir internetu
teikiamos nuo 11 iki 23 valandos
skyrius
Užtikrinti kokybišką psichosocialinę pagalbą
100 vaikų ir jų šeimų (tėvų (globėjų),
35,0
Vaiko teisių apsaugos
smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms
artimųjų) suteikta 1400 konsultacijų
skyrius
(psichologo, socialinio darbuotojo,
teisininko, šeimos)
Pagerinti smurtą patyrusių asmenų ir jų vaikų
10 šeimų bus suteikta materialinė parama
10,0
Socialinių reikalų ir
buitines gyvenimo sąlygas
laikinai būsto nuomai, būtiniausiems
sveikatos departamento
baldams, buities technikos prekėms
Socialinės paramos skyrius
Uždavinys. Gerinti specializuotos pagalbos, psichologinių, teisinių socialinių paslaugų smurtą patyrusiems suaugusiems asmenims
prieinamumą ir kokybę
Užtikrinti skubios socialinės, psichologinės,
200 smurtą patyrusių asmenų bus suteikta
Socialinių reikalų ir
teisinės pagalbos smurtą artimoje aplinkoje
skubi socialinė, psichologinė, teisinė
sveikatos departamento
patyrusiems asmenims teikimą įstaigoje ir
pagalba
Socialinės paramos skyrius
telefonu
Teikti ilgalaikės pagalbos paslaugas smurtą
100 moterų ir 150 vaikų bus suteiktos
Socialinių reikalų ir
artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims
ilgalaikės pagalbos paslaugos
sveikatos departamento
Socialinės paramos skyrius

Kodas

Tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai

1
2.2.3.

2
Skirti papildomą finansavimą specializuotos
pagalbos centrams (SPC) papildomoms
konsultantų pareigybėms steigti ir
specializuotai teisinei pagalbai, palaikymo
teisme paslaugoms smurtą patyrusiems
asmenims organizuoti

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

Vertinimo kriterijai

Asignavimai
(tūkst. Eur)
4
30,0

Priemonių koordinatoriai

3
5
*Bus finansuojamas 4 papildomų
Socialinių reikalų ir
pareigybių išlaikymas
sveikatos departamento
*500 smurtą patyrusių asmenų bus suteikta
Socialinės paramos skyrius
specializuota kompleksinė pagalba
*30 asmenų gaus specializuotą teisinę
pagalbą
*100 asmenų bus teikiamos palaikymo
teisme paslaugos
TIKSLAS. Užtikrinti efektyvų specialistų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje įveikimo srityje, reagavimą į smurto artimoje aplinkoje
nusikaltimus, ugdant šių specialistų kompetencijas ir sukuriant jų bendradarbiavimo tinklą
Uždavinys. Tobulinti specialistų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje įveikimo srityje, profesines kompetencijas
Organizuoti bendrus mokymus įvairių sričių
Apmokytos 4 grupės, t. y. 80 specialistų,
10,0
Socialinių reikalų ir
specialistams mišriose grupėse
dirbančių smurto artimoje aplinkoje
sveikatos departamento
įveikimo srityje (bendrojo pagalbos
Socialinės paramos skyrius
telefono, policijos, specializuotos pagalbos
centrų (SPC), vaiko teisių apsaugos,
ugdymo, socialinių, asmens sveikatos
priežiūros paslaugų specialistai)
Organizuoti specializuotus mokymus,
Apmokytos 8 grupės, iš jų:
20,0
Socialinių reikalų ir
kvalifikacijos tobulinimo kursus
*ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
sveikatos departamentas
įstaigų darbuotojų –30
Švietimo, kultūros ir sporto
*asmens sveikatos priežiūros įstaigų
departamentas
darbuotojų – 30
Vaiko teisių apsaugos
*vaiko teisių apsaugos specialistų – 15
skyrius
*policijos pareigūnų – 30
Uždavinys. Stiprinti specialistų komandinį darbą vykdant smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir teikiant pagalbą smurtą artimoje
aplinkoje patyrusiems asmenims
Burti tarpinstitucines specialistų komandas,
Įvyks tarpinstitucinių specialistų komandų Socialinių reikalų ir
organizuoti reguliarius pasitarimus
2 pasitarimai
sveikatos departamento
Socialinės paramos skyrius
Keistis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio
*Bus organizuota apskritojo stalo diskusija 5,0
Socialinių reikalų ir
savivaldybėmis, siekiant efektyviai įgyvendinti *Bus organizuota metinė konferencija
sveikatos departamento
Programoje iškeltus tikslus
Socialinės paramos skyrius

Kodas
1
4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

Asignavimai
Priemonių koordinatoriai
(tūkst. Eur)
2
3
4
5
TIKSLAS. Sumažinti kartotinių (recidyvinių) smurto artimoje aplinkoje nusikaltimų skaičių, organizuojant smurtinio elgesio keitimo
programas smurtautojams Vilniaus miesto savivaldybėje
Uždavinys. Įgyvendinti smurtinio elgesio keitimo priemones
Užtikrinti socialinės, psichologinės, teisinės
Paslaugos suteiktos 30 asmenų
Socialinių reikalų ir
pagalbos smurtaujantiems asmenims teikimą
sveikatos departamento
įstaigoje ir telefonu
Socialinės paramos skyrius
Organizuoti smurtaujantiems asmenims pagal
Paslaugos suteiktos 50 asmenų
15,0
Socialinių reikalų ir
poreikį grupinius smurtinio elgesio keitimo
sveikatos departamento
užsiėmimus, individualaus tęstinio
Socialinės paramos skyrius
psichologinio konsultavimo paslaugas
Tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai

Vertinimo kriterijai

Savivaldybės biudžeto lėšų iš viso: 185,0
____________________________

